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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan 

masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat daerah 

pada khususnya. Pembangunan daerah merupakan bagian intregal dari 

pembangunan nasional yang diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi 

daerah secara optimal (Widiastuti, 2010). 

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah 

yaitu membangun ekonomi wilayah yang mampu menimbulkan daya ungkit 

tinggi dan mampu menjadi penghela sektor lain untuk bergerak dan 

bertumbuh. pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang melibatkan 

berbagai perubahan dalam aspek kehidupan manusia yang bertujuan dan 

memberi harapan kepada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

lebih baik dan lebih merata yang dalam jangka panjang agar dapat 

berlangsung secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan yang diinginkan, upaya-upaya pembangunan harus diarahkan 

kepada efisiensi (efficiency), kemerataan (equity), dan keberlanjutan 

(sustainability) dalam memberi panduan kepada alokasi sumber-sumber daya 
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(semua kapital yang berkaitan dengan natural, human, man-made maupun 

social) (Anwar, 2005). 

Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran 

pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan 

antarsektor, antarsektor dan daerah, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, 

serta antarprovinsi dan kabupaten/ kota. Dengan keterpaduan tersebut, berarti 

akan terjadi kesamaan pandangan, saling isi dan tidak tumpang tindih antara 

program pembangunan daerah satu dengan daerah yang lain. Adapun tujuan 

pembangunan yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

secara adil, tersedianya lapangan berusaha, menurunnya angka pengangguran 

dan angka kemiskinan (Sabana,2007). 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Pekalongan Nomor 5 Tahun 

2009  Peraturan pemerintah No. 48 tahun 1986 tentang pemindahan IbuKota 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Kotamadya Daerah Tingkat  II 

Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kajen 

di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan. ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun (1996) Nomor 70).  Pada tanggal 25 Agustus 

2001, dengan peresmian dan penggunaan gedung Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pekalongan maka resmilah pula Pusat pemerintahan Kabupaten 

Pekalongan ke Kajen. Sejak dilakukan pemindahan Ibu Kota ke desa kajen, 

Kabupaten Pekalongan mulai melakukan pembenahan pembangunan daerah 

dan  meningkatkan perekonomian daerahnya tentunya dengan inovasi, kreasi 

dan ide – ide dari masyarakatnya, dengan daerah yang  luas akan 
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memunculkan variasi  komoditi yang lebih banyak dan mampu meningkatkan 

perekonomian daerah. Perbedaan antara negara yang sudah maju dengan 

negara yang berpendapatan rendah tidak terletak pada tersedianya sumber 

alam, tetapi terletak pada tingkat penggunaan sumberdaya yang ada. 

Tabel 1.  Laju Perrtumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-

2012 

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan,2014  

  

 LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014 

A. 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
0,64  0,46  1,49  (1,39) 

B. Pertambangan dan Penggalian 3,54  4,57  5,00  6,16  

C.  Industri Pengolahan 7,93  8,48  10,49  7,02  

D. Pengadaan Listrik dan Gas 7,99  11,49  7,35  0,83  

E. 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

3,08  (6,27) (3,09) 4,00  

F. Konstruksi 1,38  3,97  3,79  4,50  

G. 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

8,39  1,52  4,00  2,93  

H. Transportasi dan Pergudangan 3,82  6,34  9,09  9,38  

I. 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
4,74  3,86  2,01  5,69  

J. Informasi dan Telekomunikasi 8,80  9,15  8,93  15,86      

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,71 1,93 3,34 5,50 

L. Real Estat 6,16 4,40 7,04 6,60 

M,N jasa perusahaan 11,28 5,89 15,18 11,12 

O. 

Administrasi Pemerintah, 

pertahanan dan Jaminan Sosial 

wajib 0,55 0,17 1,92 (0,42) 

P. Jasa Pendidikan 21,63 19,45 8,77 12,50 

Q. 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

sosial 13,01 11,54 7,48 14,37 

R,S,T,U Jasa lainnya 1,93 (1,35) 10,07 9,00 

  

Produk Domestik Regional 

Bruto 5,66 4,81 5,99 4,95 
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 Berdasarkan Tabel.1 di atas Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Pekalongan sektor yang paling tinggi pada tahun 2014 yaitu informasi dan 

telekomunikasi yaitu sebesar 15,86%, meningkat dari tahun sebelumnya 

sebesar 8,93%, sektor tertinggi tahun 2013 yaitu jasa perusahaan sebesar 

15,18%, turun pada tahun 2014 menjadi 11,12%, jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial pada tahun 2013 hanya sebesar 7,48%, namun pada tahun 2014 

mengalami peningkatan sebesar 14,37% dan menjadi sektor terbesar setelah 

informasi dan komunikasi. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan tahun 2014 

mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar (-139%) yang sebelumnya 

tahun 2013 sebesar 11,49% dan Administrasi pemerintah, pertahanan dan 

jaminan Sosial Wajib sebesar (-0,42%) yang  tahun sebelumnya sebesar 

1,92%. Lapangan usaha yang mempunyai peranan terbesar dalam 

pembentukan PDRB di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 seperti Industri 

Pengolahan 31,32% pada tahun ini hanya tumbuh 7,02%. Begitu juga 

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,94% tahun ini 

mengalami penurunan dari  sebesar 1,92%  tahun 2013 , menjadi sebesar -

0,42% pada tahun 2014, serta Perdagangan Besar dan Eceran  13,70% 

tumbuh 2,93% . Kabupaten Pekalongan memiliki  sektor yang paling 

dominan yaitu di sektor industri pengolahan, namun pada tahun 2014 hanya 

tumbuh sebesar  7,02 persen, Secara keseluruhan Laju Pertumbuhan PDRB 

kabupaten Pekalongan tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dan penurunan 

yang cukup fluktuatif, terlihat tahun 2011 sebesar 5,66%, menurun pada 

tahun 2012 sebesar 4,81%, tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar 
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5,99%, namun pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 

4,95%. (Produk Domestik Regional Bruto,2014). 

Berdasarkan Latar  Belakang yang telah dijelaskan ,maka penelitian 

ini mengambil judul “Analisis Sektor Unggulan dalam meningkatkan 

perekonomian dan pembangunan wilayah Kabupaten pekalongan Tahun 

2011-2015”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini disajikan perumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten 

Pekalongan ? 

2. Sektor unggulan manakah di Kabupaten Pekalongan yang dapat 

meningkatkan perekonomian wilayah dan pendapatan masyarakat ? 

3. Bagaimana perkembangan pembangunan wilayah dari segi infrastruktur 

(sarana dan prasarana) di setiap kecamatan yang mendukung 

perekonomian dan sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan yang dapat 

meningkatkan perekonomian wilayah dan pendapatan masyarakat 
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3. Menganalisis perkembangan pembangunan wilayah dari segi infrastruktur 

(sarana dan prasarana) di setiap kecamatan yang mendukung 

perekonomian  dan sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, penulis 

mengharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan berupa informasi untuk Pemerintah 

daerah provinsi/kabupaten sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan dalam merencanakan program pembangunan dan 

merumuskan, menentukan, dan memprioritaskan serta 

memutuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

terutama yang berhubungan dengan peningkatan sektor unggulan 

dan pembangunan ekonomi daerah. 

b) Peneliti dan insan akademisi maupun masyarakat secara umum 

yang akan melakukan penelitian sejenis sebagai referensi untuk 

pengembangan pembangunan khususnya di Kabupaten 

Pekalongan, maupun wilayah lain umumnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Location Quotien (LQ), analisis Klassen tipology, dan  analisis Skalogram. 

2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data 

sekunder yang di peroleh dari beberapa sumber yaitu Badan Pusat Statistik 

(BPS), baik BPS provinsi jawa tengah maupun dari BPS Kabupaten 

Peklalongan, Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) 

Kabupaten Pekalongan, Publikasi beberapa penelitian terdahulu, dinas-dinas 

terkait,  buku-buku, media internet dan jurnal-jurnal. Data yang digunakan 

antara lain Data yang digunakan antara lain PDRB provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011-2015, PDRB kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2015, dan data 

persebaran insfrastruktur Kabupaten Pekalongan tahun 2015. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan Tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan topik dan 

skripsi yang dapat membantu penulisan.  

3. BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai definisi operasional yang mendeskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan 

tentang jenis data dari variabel-variabel penelitian. Metode analisis 

mendeskripsikan jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

4. BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan hasil analisis dari objek penelitian. 

5. BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam 

pembahasan, serta saran. 


